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 Technický popis objednávky veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací společnosti Temify services, s.r.o. platné od 23. 6. 2016 

LICENCE, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 

1. LICENCE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY 

1.1. Licence softwarového vybavení ústředny. 

1.2. Licence zajišťuje možnost volat a přijímat hovory z veřejných telefonních sítí a dále obsahuje široké spektrum 

funkcí dle zvolené úrovně:

 

 Malá 

ústředna 

Výhodná 

ústředna 

Pokročilá  

ústředna 

Maximální počet 

uživatelských účtů 

25 200     bez omezení 

Přidělení veřejných 

pevných čísel 

x x x 

Uživatelsky nastavitelná 

pravidla pro distribuci 

hovorů (skupiny pro 

vyzvánění, postupné 
vyzvánění...) 

 x x 

Filtrování příchozích 

hovorů 

 x x 

Přidržení hovoru, hudba 

při přidržení 

x x x 

Přepojení hovoru x x x 

Přesměrování hovoru x x x 

Podmíněné přesměrování 
hovoru 

 x x 

 

 

 

 
 

Převzetí hovoru 

 

Malá 

ústředna 
 

x 

 

Výhodná 

ústředna 
 

x 

 

Pokročilá  

ústředna 
 

x 

Rychlá volba x x x 

Opětovné vytočení 

posledního čísla 

x x x 

Vstoupení do hovoru  x x 

Třícestná konference x x x 

Hlasová schránka  x x 

Účetní a autorizační kódy   x x 

Paralelní linka  x x 

Simultánní vyzvánění  x x 

Funkce nerušit x x x 

Skrytí identifikace 

volajícího 

 x x 

Odmítnutí anonymního 

volání 

x x x 
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1.3. Licence je poskytnuta pro zvolený počet telefonních účtů a současně probíhajících hovorů. 

1.4. Kapacitu ústředny není nutné plánovat, licence lze libovolně rozšiřovat.  

1.5. Adaptér pro připojení faxů / analogových telefonů – připojení zvoleného počtu faxů analogových telefonů 

pomocí hardwarového zařízení Poskytovatele (mediabrány). V případě, že u faxu / analogového telefonu 

není dostupná datová linka Poskytovatele je připojení zpoplatněno dle náročnosti připojení v objednávce 

pod položkou „Instalační a konfigurační práce“. Účastník v těchto případech předá Poskytovateli technickou 

dokumentaci (tj. kde jsou analogové linky ukončeny, případně další informace a skutečnosti ovlivňující 

instalaci). Pokud dokumentace neexistuje / není dostupná technik Poskytovatele připraví nabídku  

na diagnostiku kabeláže. 

1.6. Standardní časová náročnost instalace a konfigurace ústředny:  

A. Malá ústředna – 3 hod systémového inženýra 

B. Výhodná ústředna – 5 hod systémového inženýra 

C. Pokročilá ústředna – 5 hod systémového inženýra, 2 hod senior systém inženýra 

1.7. Případné hodiny nad rámec standardu mohou být zpoplatněny dle bodu "Instalační a konfigurační práce" 

jako vícepráce systémového inženýra (senior). 

A. Licence je poskytnuta vždy na zakoupenou verzi softwaru.  

 

1. PŘIPOJENÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY ZÁKAZNÍKA 

1.1. Dodávka obsahuje hardware (mediabrána, kabeláž...) potřebný pro připojení telefonní ústředny (TÚ)  

Účastníka a vlastní připojení prováděné technikem Poskytovatele. Mediabrána je poskytnuta formou 

pronájmu. Předpokládá se umístění TÚ ve stejné místnosti, jako technologie Poskytovatele  

pro připojení datové linky (tj. v místě, kde je umístěn router, respektive ukončena datová konektivita), 

případně mezi těmito prostory existuje využitelné propojení pomocí kabelu UTP. Pokud tato podmínka není 

splněna, technik Poskytovatele nabídne realizaci kabeláže. Práce je v tomto případě zpoplatněna v 

objednávce pod položkou "Instalační a konfiguraní práce" jako vícepráce systémového inženýra.  

1.2. Připojení ústředny ISDN BRI – připojení TÚ přes zvolený počet portů BRI. 

1.3. Připojení ústředny ISDN PRI – připojení TÚ přes zvolený počet portů PRI. 

1.4. Připojení ústředny SIP - připojení ústředny přes SIP trunk, kapacita připojení je definována maximálním 

počtem současně probíhajících hovorů. 

1.5. Standardní časová náročnost konfigurace připojení ústředny zákazníka je 3 hod práce systémového 

inženýra (senior) a 1hod práce systémového inženýra. Případné hodiny nad rámec standardu mohou být 

zpoplatněny dle bodu "Instalační a konfigurační práce" jako vícepráce systémového inženýra (senior).   
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2. SPECIÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA A HLASOVÉ SLUŽBY 

2.1. Účastníkovi  je standardně přidělen blok telefonních čísel z rozsahů Poskytovatele dle zvoleného počtu 

telefonních účtů v bodě “Licence telefonní ústředny”. 

2.2. Účastník  případně může požádat o přenos telefonních čísel do sítě Poskytovatele od jakéhokoli v jiného 

pevného operátora v ČR. Dodávka zahrnuje vytvoření dokumentace potřebné pro přenos telefonních čísel 

na základě dodaných podkladů od Účastníka a zajištění vlastního přenosu.  

2.3. Přenos telefonních čísel je proveden nejdéle do 15ti pracovních dní od doručení potvrzených dokumentů 

potřebných pro přenos do centrály Poskytovatele.  

2.4. Přenosem skupiny telefonních čísel se rozumí přenesení jednoho provolbového bloku (standardně 10, 100, 

1000 čísel) nebo přenesení ISDN linky včetně přidružených čísel.  

2.5. Přiřazení čísel dle výběru - Účastník má možnost zvolit si jakékoliv volné pevné telefonní číslo (nepřidělené 

žádnému operátorovi) v ČR. Pokud číslo aktuálně není v rozsahu čísel přidělených Poskytovateli od ČTU 

(Český telekomunikační úřad), je doba pro přidělení čísel Účastníkovi standardně 30 kalendářních dní. 

Poplatek je účtován za přidělení samostatného čísla nebo souvislého bloku čísel.  

2.6. Přiřazení zlatého čísla - zlaté číslo je telefonní číslo, které tvoří mimo předvolby kraje stejné znaky, 

vzestupnou nebo sestupnou řadu, opakuje se dvojice nebo trojice znaků, případně jiným způsobem tvoří 

dobře čitelné a zapamatovatelné číslo. 

2.7. Zřízení služby linka8 – přiřazení zvoleného počtu „tzv. barevných“ telefonních čísel, tj. např. čísla začínající 

800 (volání na účet volaného). 

3. TELEFONNÍ PŘÍSTROJE 

3.1. VoIP  telefony a zařízení, které lze používat s ústřednou Poskytovatele.  

3.2. Standardní tel. přístroj – Well SIP T20, v případě volby PoE napájení Well SIP T22.  

3.3. Manažerský tel. přístroj – Well SIP T26 

3.4. Manažerský barevný tel. přístroj – Polycom IP 670 

3.5. Sekretářský tel. přístroj – Well SIP T28 

3.6. Sekretářký modul – rozšiřující modul (např. Pro uložení rychlých voleb) k telefonnímu přístroji Well T28.  

3.7. Sekretářský modul komfort – rozšiřující modul k telefonnímu přístroji Well T28 s grafickým displayem. 

3.8. Bezdrátový tel. přístroj – Siemens C590IP / C610IP 

3.9. Konferenční tel. přístroj – Polycom IP 6000 

3.10.  Operátorský tel. přístroj – Well SIP T20 / T22 (PoE) 

3.11.  Operátorský tel. přístroj komfort - Polycom IP 320 / 330 (umožňuje logování do call centra přímo z 

telefonního přístroje) 

3.12.  Náhlavní souprava – náhlavní souprava (sluchátka s mikrofonem) YHS32 vhodná zejména pro operátory v 

call centrech 

3.13.  Typy tel. přístrojů uvedených výše mohou být po dohodě s Účastníkem nahrazeny telefony jiné značky. 
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4. PŘEPÍNAČ PRO PŘIPOJENÍ TEL. PŘÍSTROJŮ 

4.1. Dodávka přepínače pro připojení zvoleného počtu telefonních přístrojů (počet portů standardně  

8, 16, 24, 48). 

4.2. Volitelně lze dodat přepínač s podporou PoE. 

5. INSTALAČNÍ A KONFIGURAČNÍ PRÁCE 

5.1. Časová náročnost instalace a konfigurace služeb v objednávce. Cena prací je stanovena dle odbornosti 

prací: 

A. Systémový inženýr – práce na kabeláži, konfigurace úsředny Poskytovatele, instalace datových 

linek. 

B. Systémový inženýr senior – konfigurace pokročilých funkcí ústředny Poskytovatele (IVR, call 

centrum), konfigurace bezpečnostních prvků, konfigurace serverů atd.  

C. Vývojář – programátorské práce, úprava stávajících aplikací (přizpůsobení aplikací Účastníkovi) a 

tvorba nových. 

D. Projektový manažer – řízení a koordinace projektů. 

5.2. Nahrání hlášky v audio studiu – dodávka zahrnuje nahrání hlášky definované Účastníkem v audio studiu 

profesionálním speakerem. Hlas si může Účastník zvolit z nabídky studia.  

5.3. Instalaci telefonní ústředny a telefonních přístrojů lze zvolit v níže uvedených úrovních: 

 basic standard premium 

Aktivace zvolených 

funkcí na TÚ 

x x  x 

Instalační podpora 10x5* 24x7** 24x7** 

Doručení HW PPL/ČP technik technik 

Nastavení telefonů  x x 

Zapojení telefonů v 

lokalitě Účastníka 

 předvedení 

technikem 

x 

Návod k telefonům x x x 

Uživatelské školení  1 hod*** 3 hod 

Instalace SW na PC 
Účastníka 

  x 

 
* Telefonická podpora 10x5 – pracovní dny 8:00 až 18:00 

** Telefonická podpora 24x7 – nonstop 

*** Standardně školení pro vedoucího pracovníka / supervisora v rozsahu 1 hod  
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6. LICENCE KOMUNIKAČNÍCH APLIKACÍ 

6.1. Call centrum 1.0 

A. Funkce call centrum zajišťuje distribuci hovorů z Účastníkem definovaného čísla na operátory. 

Politiku distribuce hovorů lze libovolně konfigurovat (např. vyzvánění hovoru u všech volných 

operátorů, postupné vyzvánění, váhová distribuce...).  

B. Licence je poskytnuta na zvolený počet současně probíhajících hovorů (počet současně 

telefonujících operátorů call centra). 

C. Licenci je možné poskytnout ve dvou úrovních 

 Základní call 

centrum 

Pokročilé call 

centrum 

Maximální počet operátorů 20 bez omezení 

Počet front call centra 1 až 5 

Nastavení call centra dle 

zadání Účastníka 

x x 

 

D. K licenci call centra je možné volitelně doplnit licenci nahrávání hovorů pro operátory. Nahrávání je 

licencováno na zvolený počet současných hovorů. 

E. Licence je poskytnuta na zvolený počet současně probíhajících hovorů.  

6.2. Hlasový strom – IVR 1.0 

A. Funkce IVR (automatická spojovatelka) zajišťuje Účastníkovi vyzvednutí hovoru volajícího, přehrání 

Účastníkem definovaných hlasových výzev a dle volby volajícího provedení dalších akcí (přepojení 

na operátora / do schránky atd.). Nejčastěji je funkce využívána na kontaktních číslech Účastníka, 

která prezentuje svým zákazníkům. 

B. Jednoúrovňový hlasový strom – umožňuje jednu úroveň (jednu volbu uživatele), tj. volajícímu může 

nabídnout volby 0-9, * a #. 

C. Víceúrovňový hlasový strom – umožňuje až 5 úrovní voleb volajícího. 

D. Programovatelný hlasový strom – pokročilý hlasový strom, funkce lze dynamicky přizpůsobit hovoru 

na základě Účastníkem definovaných pravidel. Hlasový strom dále umožňuje integraci s informačním 

systémem Účastníka. 

E. Licence je poskytnuta na zvolený počet současně probíhajících hovorů.  

F. Automatická syntéza řeči (TTS) – softwarová licence pro funkci Text To Speech (převod textu do 

mluveného slova). Funkci lze využít pro automatické přehrávání hlášek z vloženého textu do hovoru. 

Nejčastěji je využívána v kombinaci s dalšími službami (call centrum, IVR, atd.). Pomocí kombinace 

těchto produktů lze zajistit komplexní službu s vysokou přidanou hodnotou (příkladem může být např. 

automatická informační linka, která volajícímu dynamicky přehrává informace na základě jeho akcí. 

Kvalita hlasu se blíží živému operátorovi. Funkce je licencovaná vždy pro jeden syntetizovaný jazyk 

(ČJ, AJ,...) a jeden současně probíhající hovor. Funkci nicméně může využívat více současně 

probíhajících hovorů s tím, že hláška je s jednou licencí přehrávána vždy pouze do jednoho hovoru.  
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G. Automatické rozpoznávání řeči (ASR) – softwarová licence pro funkci Automatic Speech 

Recognition. Jedná se o opačnou funkci proti TTS (Text To Speech). S touto funkcí lze např. hlasem 

ovládat automatickou spojovatelku, případně mluvené slovo převést na datový výstup (text). Funkce 

je licencovaná vždy pro jeden jazyk (ČJ, AJ…) a jeden současně probíhající hovor. Funkci nicméně 

může využívat více současně probíhajících hovorů s tím, že hláška je s jednou licencí přehrávána 

vždy pouze do jednoho hovoru. 

6.3. Aplikace Flexvisor 1.4 

A. Softwarová licence online-monitorovací aplikace pro call centrum. 

B. Aplikace Flexvisor poskytuje podrobný přehled o uskutečněných hovorech, jejich zpracování a 

obsloužení. Nejlépe se tedy hodí do call center (zákaznických center) pro monitoring odchozích i 

příchozích hovorů. Uplatnění ale najde i např. na recepci apod. 

C. Data aplikace stahuje přes internet, kdykoliv (i mimo kancelář) tak lze sledovat práci a výkonnost call 

centra. 

D. Aplikace je dostupná pro platformy Windows, MAC OS.  

E. Licence je poskytnuta dle zvoleného počtu současně probíhajících hovorů zvlášť pro jádro aplikace, 

pro příchozí / odchozí call centrum a pro možnost nastavení AUX stavů (status operátora – např. 

přihlášen, pauza, oběd...). Účastník tak může aplikaci licencovat dle potřeb konkrétního call centra.  

F. K online licencím výše je možné doplnit licenci pro rozšířené statistiky. Licence umožňuje sledování 

historických statistik, kdy mimo on-line části aplikace jsou k dispozici historická data v 

předpřipravených reportech. Ve všech reportech Účastník může pohled upravovat, filtrovat pohledy 

podle data, operátora atd. Kdykoliv tak lze zpětně prohlížet statistiky uskutečněných hovorů, sledovat 

trendy a dle výstupu zefektivňovat telefonickou komunikaci. 

6.4. Aplikace Operátor 1.0 

A. Softwarová licence pro aplikaci Operátor 1.0. 

B. Aplikace umožňuje operátorům zalogování / odlogování od call centra, vytáčení tel. čísel z PC (i 

webových stránek), integraci s CRM systémem zákazníka a další funkce specifické pro call centra.  

C. Aplikace je licencována dle počtu pracovišť (PC), na kterých je využívána.  

6.5. Aplikace Automat 1.0 

A. Softwarová licence pro aplikaci Automat 1.0. 

B. Aplikace umožňuje automatické obvolávání čísel z Účastníkem vložené databáze. Funkci lze navíc 

kombinovat s dalšími aplikacemi, např. call centrum, TTS / ASR a lze tak vytvořit automatizované 

odchozí call centrum, kdy operátor nemusí vytáčet čísla ručně a dostává již spojené hovory. Aplikaci 

lze také využít např. pro „čištění“ databáze kontaktů o neexistující čísla apod. 

C.  Licence je poskytnuta zvlášť pro jádro aplikace a dále pro každých 1000 aktivních kontaktů v 

aplikaci a pro každý automatický skript obvolávání.   
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6.6. Aplikace Fax To Mail 1.0 

A. Softwarová licence pro aplikaci Fax To Mail (elektronický fax).  

B. Fax To Mail je funkce zajišťující příjem faxů do emailové schránky a odesílání faxů z emailové 

schránky Účastníka na klasický analogový fax. 

C. Licence je poskytnuta dle zvoleného počtu faxových čísel.  

D. Faxová tiskárna – doplňková funkce k licenci fax to mail, která Účastníkovi umožňuje odesílat faxy v 

papírové formě a zároveň přijaté faxy automaticky z PC tisknout (funkce předpokládá vlastní snímací 

zařízení a tiskárnu Účastníka). Funkce je dostupná pouze pro operační systém Windows XP nebo 

Windows 7. 

6.7. Aplikace účtování 3.5 

A. Licence pro přístup k aplikaci online vyúčtování hovorů.  

B. Účastník obdrží webový přístup k podrobnému výpisu a vyúčtování hovorů. Výpis hovorů je online 

aktualizován, každý hovor se ve výpisu zobrazí do jedné minuty od ukončení hovoru. Provolané 

částky je tak možné průběžně během účtovacího období kontrolovat a mít tak náklady neustále pod 

kontrolou. 

C. Součástí funkce je dále možnost úpravy faktur dle požadavků účastnika, tj. možnost definovat 

individuální rozpady faktur na pobočky, střediska apod.  

6.8. Konferenční most 1.0 

A. Licence pro přístup k funkci konferenčního serveru.  

B. Funkce umožňuje propojení 2 až 100 Účastníků do hlasové konference. Konferenčnímu serveru je 

přiděleno pevné telefonní číslo, dostupné ze všech veřejných sítí. Účastníci konference tak mohou 

ke službě přistupovat nejen ze sítě Spinoco, ale i z ostatních pevných a mobilních sítí, včetně 

zahraničních sítí. 

C. Funkce je licencována dle zvoleného počtu současně probíhajících hovorů (tj. maximálního počtu 

Účastníků připojených do konference). 

D. Jako doplňkovou funkci lze k licenci zvolit možnost nahrání prezentace (ve formátu .ppt) na webové 

rozhraní konferenčního serveru a při konferenci tuto prezentaci s ostatními Účastníky přes web 

sdílet. Druhou doplňkovou funkcí je možnost nahrávání konference, později je tak možné vrátit se ke 

konferenci, případně ji využít jako školící materiál apod.  

6.9. Email a groupware 1.0 

A. Licence pro využívání emailového serveru Poskytovatele.  

B. Licence je poskytnuta dle zvoleného počtu emailových účtů (emailových schránek).  

C. Standardní kapacita schránky je 2GB. Kapacitu lze libovolně rozšířit, rozšíření je zpoplatňeno dle 

bodu “Měsíční služby – 7. Provoz komunikačních aplikací”. 

D. Licence groupware - doplňková licence k emailovému serveru. Umožňuje využívání funkcí pro 

organizaci práce pracovní skupiny (sdílení kalendáře, dokumentů apod). Funkce je licencována dle 

zvoleného počtu účtů, pro které bude dostupná. 
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E. Licence activesync - doplňková licence k emailovému serveru, umožňuje synchronizaci dat mezi 

počítačem a přenosným zařízením (mobilní telefon, PDA, atd.). Funkce je licencována dle zvoleného 

počtu účtů, pro které bude dostupná. 

F. Licence Antivirus / Antispam – doplňková licence k emailovému serveru. Funkce je licencována dle 

zvoleného počtu účtů, pro které bude dostupná.  

6.10.  Práce spojené s nastavením aplikací výše jsou hrazeny dle odbornosti (standardně systémový inženýr 

senior) dle bodu “instalační a konfigurační práce”. 

7. DATA A BEZPEČNOST 

7.1. Bezpečnostní a datové prvky 

A. Základní firewall - HW firewall instalovaný v lokalitě Účastníka / v hostingovém centru. Umožňuje 

nastavení a správu přístupů do sítě Účastníka např. dle typu provozu (protokolu), IP adres atd.  

B. WiFi router – router instalovaný v lokalitě  Účastníka s podporou vytvoření bezdrátové sítě g/b. 

Dosah wifi je v objektu cca 20 metrů, nicméně vždy záleží na konkrétních podmínkách. V případě 

zájmu o vytvoření bezdrátové sítě ve větším objektu (areálu) předložíme speciální nabídku na 

základě místního šetření. 

C. VPN koncentrátor – VPN koncentrátor instalovaný v lokalitě Účastníka / v hostingovém centru.  

D. Instalace zařízení do racku – rackovová skříň pro zařízení instalovaná v lokalitě Účastníka. Rack 

může být dodán dle zvolené velikosti - standardně 10, 20 nebo 42U. 

E. UPS – záložní zdroj instalovaný v lokalitě Účastníka. Záložní zdroj je standardně dodáván pro 

kapacity 300, 600 nebo 1200W. V případě výpadku el. energie baterie poskytnou zálohu napájení 

cca na 15min při plném odběru a cca 5min při 50% odběru a umožní tak přestát krátkodobé výpadky 

/ umožňit bezpečné vypnutí připojených zařízení.  

F. Práce spojené s nastavením výše uvedených zařízení jsou hrazeny dle odbornosti (standardně 

systémový inženýr senior) dle bodu “instalační a konfigurační práce”. 

7.2. Doplňkové datové služby 

A. Přiřazení veřejné IP adresy - Účastníkovi je poskytnuta pevná veřejná IP adresa (případně blok 

adres). Adresy nelze objednat jako samostatnou položku, pouze jako doplňek k datové konektivitě. V 

případě požadavku na přidělení bloku více než 4 adres je nutné doložit plánované využití adres jako 

podklady pro organizaci RIPE. Poplatek je účtován dle počtu přidělených adres.  

B. Zavedení domény do DNS – zavedení domény Účastníka do DNS serverů Poskytovatele. Záznam 

může sloužit jako primární / záložní DNS. K nastavení je nutná koordinace s registrátorem domény 

Účastníka. 

C. Zavedení domény do MX serveru – zavedení domény Účastníka do poštovního serveru 

poskytovatele. Funkce je standardně využívána jako záložní poštovní server pro případ výpadku 

poštovního serveru Účastníka. K nastavení je nutná koordinace s registrátorem domény Účastníka.  
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8. ZŘÍZENÍ DATOVÉ LINKY 

8.1. Účastníkovi je v rámci dodávky zřízena datová linka vybranou technologií do zvolené lokality (případně více 

lokalit) dle objednávky. 

8.2. Technologie datové linky 

A. ADSL – nesymetrická pevná datová linka. Kapacita připojení je až 16Mb/s download (stahování) a až 

1Mb/s upload (odesílání). Skutečná rychlost v lokalitě Účastníka závisí na parametrech vedení 

(vzdálenost od ústředny atd.) v dané lokalitě. 

B. VDSL - nesymetrická pevná datová linka. Kapacita připojení je až 25Mb/s download (stahování) a až 

2Mb/s upload (odesílání). Skutečná rychlost v lokalitě Účastníka závisí na parametrech vedení 

(vzdálenost od ústředny atd.) v dané lokalitě. 

C. SPO – symetrický pevný okruh. Profesionální připojení s kapacitou až 20Mb/s download i upload. 

Kapacita připojení v lokalitě Účastníka je garantována dle zvolených parametrů.  

D. RRS/RRSL – bezdrátový symetrický okruh. Profesionální připojení s kapacitou až do 1Gb/s 

download i upload. Kapacita připojení v lokalitě Účastníka je garantována dle zvolených parametrů.  

E. CUST – indviduální datová linka dle přání Účastníka (např. připojení optickým vláknem atd.). Možná 

kapacita a cena připojení v lokalitě Účastníka je stanovena na základě místního šetření provedeného 

Poskytovatelem. 

8.3. Datová linka je ukončena routerem, který je Účastníkovi nainstalován v lokalitě v rámci této dodávky a 

poskytnut formou zápůjčky (zápůjčka je již zahrnuta v ceně služby).  

8.4. Předávacím bodem datové linky je LAN rozhraní routeru. Poskytovatel garantuje dostupnost a kvalitu 

služby až do tohoto předávacího bodu služby. Dále se jedná o LAN síť Účastníka. Správu LAN sítě 

Účastníka lze také objednat jako službu. 

8.5. V případě dodávky datové linky do více lokalit Účastníka mohou být jednotlivé lokality propojeny pomocí 

IPSec VPN / MPLS. 

9. HOSTING VIRTUÁLNÍCH SERVERŮ A HOUSING 

9.1. Hosting virtuálních serverů 

A. Dodávka obsahuje vytvoření a nainstalování virtuálního serveru dle zvolených parametrů (operační 

systém, počet CPU, RAM, HDD). 

B. Řešení je po hardwarové stránce založené na IBM Blade Centrech / diskových polích a virtualizace 

je řešena pomocí technologie Vmware. 

9.2. Housing zařízení Účastníka 

A. Umístění zařízení Účastníka v prostorách jednoho z moderních hostingových center Poskytovatele. 

Zařízení je uloženo v klimatizovaném, bezprašném prostředí s vhodnou vlhkostí vybaveném 

samohasícím zařízením s nepřetržitým dohledem a možností nonstop přístupu.  

B. Housing zařízení Účastníka je zpoplaněn dle počtu využívaných racků / tzv. “rack U”, zvoleném 

způsobu nápájení (jedna větev + záloha nebo dvě nezávislé napájecí větve) a požadovaného 

příkonu. Max. příkon na rack je 4kW. 
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C. V případě uložení zařízení Účastníka v geograficky oddělených hostingových centrech je možné jako 

doplňkovou službu vytvořit zálohované propojení (VPN) mezi těmito centry v kapacitě definované 

Účastníkem. 

D. Pro zařízení uložené v některém z hostingových center Poskytovatele je možné vytvořit garantované 

připojení do internetu v kapacitě definované Účastníkem

 

 

MĚSÍČNÍ SLUŽBY 

1. HOVORNÉ A POPLATKY ZA HLASOVÉ SLUŽBY 

1.1. Poplatky za hovorné jsou standardně účtovány dle platného ceníku Poskytovatele, který je přílohou 

smlouvy. 

1.2. Jako doplňkovou službu lze zvolit neomezené hovorné. Služba je zpoplatněna dle zvoleného počtu 

telefonních účtů v rámci licence telefonní ústředny. S touto službou Účastník získá neomezené volání do 

zvolené destinace za 0Kč/min, bez omezení provolaných minut.  

1.3. Neomezené hovorné lze zvolit pro následující destinace:  

A. Pevné sítě ČR 

B. Pevné sítě ČR a TOP 30 destinací 

C. Pevné a mobilní sítě ČR 

D. Pevné, mobilní sítě ČR a TOP 30 destinací 

1.4. Definice TOP30 destinací: 

A. pevné sítě: Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Francie, Itálie, Španělsko, Velká 

Británie, Irsko, Holandsko, Belgie, Lucembursko, Dánsko, Chorvatsko, Finsko, Švédsko, Norsko, 

Švýcarsko, USA, Havaj, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Malajsie, Singapur, Taiwan, Čína 

B. mobilní sítě: USA, Kanada 

1.5. Pro hovorné lze dále sjednat individuální tarifikaci, případně nastavit individuální cenu pro Účastníkem 

zvolené destinace. 

1.6. Provoz čísel, provoleb, zlatých čísel a služby “linka8” - poplatek za správu přidělených čísel dle bodu 

“Licence, zařízení a služby – 3. Speciální telefonní čísla a hlasové služby”. 

2. PRONÁJEM LICENCÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY 

2.1. Licence na telefonní ústřednu popsané v bodě “Licence, zařízení a služby – 1. Licence telefonní ústředny” 

a “Licence, zařízení a služby – 2. Připojení telefonní ústředny zákazníka” tohoto dokumentu poskytnuté 

Účastníkovi formou pronájmu. 

2.2. Licence poskytnuté formou pronájmu je platná pro současnou i budoucí verze systému.  
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3. ÚDRŽBA A PROVOZ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY 

3.1. Údržba a provoz telefonního systému zahrnuje poplatky za hosing ústředny, el. napájení, klimatizaci, 

servisní zásahy, pravidelné aktualizace a s tím spojené práce technika.  

3.2. V rámci služby Účastník dále získává podporu dle zvolené úrovně:  

 basic standard premium 

Zákaznická podpora 24x7* 24x7*  24x7* 

Konfigurační změny  Účastník technik (do 

2h/měsíc) 

technik (do 

5h/měsíc) 

Reakční doba 24h 6h 1h 

Vyřízení požadavku 72h 24h 12h 

Výjezdy do lokality 

Účastníka v ceně 

ne** ne** ano*** 

 

* Telefonická podpora 24x7 – nonstop 

** Případné výjezdy do lokality Účastníka hrazeny dle stráveného času technika  

*** Výjezdy do lokality Účastníka v rozsahu do 5hod/měsíc v ceně služby  

4. PRONÁJEM TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ 

4.1. Dodávka telefonních přístrojů popsaných v bodě „Licence, zařízení a služby – 4. Telefonní přístroje“ tohoto 

dokumentu poskytnutá Účastníkovi formou pronájmu.  

5. PRONÁJEM PŘEPÍNAČE PRO PŘIPOJENÍ TEL. PŘÍSTROJŮ 

5.1. Dodávka přepínače popsaného v bodě “Licence, zařízení a služby – 5. Přepínač pro připojení tel.- přístrojů” 

tohoto dokumentu poskytnuá Účastníkovi formou pronájmu.  

6. PRONÁJEM LICENCÍ KOMUNIKAČNÍCH APLIKACÍ 

6.1. Licence komunikačních aplikací popsané v bodě “Licence, zařízení a služby – 7. Licence komunikačních 

aplikací” tohoto dokumentu poskytnuté Účastníkovi formou pronájmu.  

6.2. Licence poskytnuté formou pronájmu jsou platné pro stávající i budoucí verzi aplikace.  

7. PROVOZ KOMUNIKAČNÍCH APLIKACÍ 

7.1. Služba zahrnuje poplatky za hosting, el. napájení, klimatizaci, servisní zásahy, pravidelné aktualizace a s 

tím spojené práce technika pro aplikace poskytované Účastníkovi popsané v bodech “Licence, zařízení a 

služby – 7. Licence komunikačních aplikací” nebo “Měsíční služby – 6. Pronájem licencí komunikačních 

aplikací” tohoto dokumentu. 

7.2. Pro funkci nahrávání hovorů je možné poskytnout prodlouženou dobu archivace nahrávek v systému 

Poskytovatele na 12, 24 nebo 60 měsíců. Běžná doba garance uchování nahrávek je 3 měsíce. Poté jsou 

nahrávky od nejstarších přepisovány novými. 
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7.3. K licenci emailového serveru je možné rozšířit standardní kapacitu emailových schránek (2GB/uživatel) dle 

požadavku Účastníka. 

8. DATA A BEZPEČNOST 

8.1. Pronájem centrálního firewallu – pronájem firewallu Poskytovatele. Firewall je umístěn v hostingovém 

centru Poskytovatele, službu lze tedy objednat jako doplňkovou službu k datovému připojení, nikoliv jako 

samostatnou službu. Práce spojené s nastavením zařízení jsou hrazeny dle odbornosti (standardně 

systémový inženýr senior) dle bodu “instalační a konfigurační práce”. 

8.2. Pronájem licence antiviru Kaspersky – pronájem licence antiviru pro centrální firewall / zákaznický router. 

8.3. Pronájem licence filtru websense – pronájem licence websense pro centrální firewall / zákaznický router. 

Licence umožňuje blokovat / povolovat přístup na definované webové stránky.  

8.4. Pronájem licence IDS – pronájem licence IDS pro centrální firewall / zákaznický router. Licence umožňuje 

dle provozu detekovat možný útok a předcházet mu dle uživatelem nastavených pravidel.  

8.5. Pronájem licence antispam - pronájem licence IDS pro centrální firewall / zákaznický router.  

8.6. Dohled bezpečnostního řešení a reporting - monitoring a pravidelná údržba bezpečnostních pravidel na 

firewallu. 

8.7. Pronájem VPN koncentrátoru – pronájem HW VPN koncentrátoru. Práce spojené s nastavením zařízení 

jsou hrazeny dle odbornosti (standardně systémový inženýr senior) dle bodu “instalační a konfigurační 

práce”. 

8.8. Správa IP-VPN – vytvoření a správa propojení vzdálené lokality Účastníka pomocí IPSec tunelu s centrálou 

/ hostingovým centrem. 

9. POSKYTOVÁNÍ DATOVÉ LINKY 

9.1. Měsíční poplatek za provoz datové linky dle zvoleného typu a kapacity. 

9.2. V rámci služby Účastník dále získává podporu dle zvolené úrovně:  

 basic standard premium 

Zákaznická 

podpora 

24x7* 24x7*  24x7* 

Konfigurační 
změny  

Účastník technik (do 
2h/měsíc) 

technik (do 
5h/měsíc) 

Reakční doba 24h 6h 1h 
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Vyřízení 

požadavku 

72h 24h 12h 

Záložní datová 

linka 

na 

objednávku 

na 

objednávku 

ano 

Garance 

dostupnosti 

99.3 99.5 99.7 

Agregace '1:1 '1:1 '1:1 

Výjezdy do 

lokality Účastníka 
v ceně 

ne** ne** ano*** 

 

* Telefonická podpora 24x7 – nonstop 

** Případné výjezdy do lokality Účastníka hrazeny dle stráveného času technika  

*** Výjezdy do lokality Účastníka v rozsahu do 5hod/měsíc v ceně služby  

 

10. MONITORING A DOHLED 

10.1.  Monitoring datových linek systémem Spinoco Analyzer.  

A. Systém Účastníkovi poskytuje přehled o provozu na jeho datové lince. Jako výstup z aplikace Účastník 

získá typ a objem přenesených dat přes jeho datovou linku. Provoz je možné třídit dle protokolu 

komunikace nebo zdrojových/cílových IP adres. Výstup je zpracován jednak graficky a dále formou 

tabulky naměřených hodnot. 

B. Systém je přístupný přes webové rozhraní. 

C. Systém je poskytován v úrovních: 

 

 basic standard premium 

Packet rate* '10/100 '10/20 '10/20 

Bezpečnostní 

analytický modul** 

  x 

 

* Packet rate vyjadřuje počet zachytáváných a následně analyzovaných paketů z provozu. Čím menší je číslo za 

lomítkem, tím přesnější je výsledek měření. 

** Bezpečnostní analytický modul scanuje provoz a upozorňuje na podezřelé jevy, umožňuje včas odhalit probíhající 

útok na síť Účastníka. 

 

D. Systém je poskytován dle počtu dohledovaných datových linek. Systém může být poskytnut na 

sdíleném systému, nebo jako dedikovaný systém pro Účastníka.   
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10.2.  Dohled síťových zařízení 

A. Systém Účastníkovi poskytuje přehled o dostupnosti datových linek, případně jednotlivých prvků v síti. 

Systém zařízení v síti monitopruje jednak pomocí protokolu ICMP (ping) a dále pomocí SNMP.  

B. Systém je přístupný přes webové rozhraní. 

C. V případě zaznamenání výpadku systém událost graficky signalizuje, případně o výpadku informuje 

formou emailu. 

D. Systém je poskytován dle počtu dohledovaných datových linek / zařízení. Systém může být poskytnut 

na sdíleném systému, nebo jako dedikovaný systém pro Účastníka.  

11. HOSTING A HOUSING 

11.1.  Provoz hostovaných serverů Účastníka 

A. Služba, v rámci které je v datacentru Poskytovatele Účastníkovi poskytován serverový výpočetní výkon 

dle individuálních požadavků Účastníka. 

B. Hosting je zpoplatněn dle zvolené kapacity serverů  (počet CPU, RAM, HDD) a požadovaného příkonu.  

11.2.  Pronájem licencí Microsoft 

A. Licence Microsoft poskytnuté na HW Poskytovatele  formou pronájmu.  

B. V rámci služby má Účastník přístup k libovolné verzi pronajaté licence.  

C. Počet využívaných licencí je možné měnit vždy dle aktuální potřeby Účastníka, není tak nutné počty 

licencí dopředu plánovat a platit nevyužívané licence. 

11.3.  Housing zařízení Účastníka 

A. Služba, v rámci které je v datacentru Poskytovatele Účastníkovi poskytován rack, případně prostor v 

racku dle individuálních požadavků Účastníka.  

B. Housing zařízení Účastníka je zpoplaněn dle počtu využívaných racků / tzv. “rack U”, zvoleném 

způsobu nápájení (jedna větev + záloha nebo dvě nezávislé napájecí větve) a požadovaného příkonu. 

Max. příkon na rack je 4kW. 

11.4.  Provoz zálohovaného propojení mezi hostingovými centry  

A. Měsíční provoz zálohovaného datového propojení mezi hostingovými centry dle zvolané kapacity.  

11.5.  Provoz garantovaného připojení k internetu 

A. Měsíční provoz garantovaného připojení do internetu pro zařízení Účastníka v hostingu Poskytovatele 

dle zvolené kapacity. 


